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Tekniskt omrade

Foreliggande uppf inning avser en parmanordning

enligt ingressen till patentkravet 1 och ett system

enligt ingressen till patentkravet 11-

Uppfinningens bakgrund

Parmanordningar, eller parmar av ovan namnd typ

anvands i ofantlig omfattning nastan overallt. Allmant

avses med en parm eller parmanordning i denna ansokan ett

omslag for anvandning over och/ (eller) under en uppsatt-

ning pappersark, sasom parmarna pa en bok. Omslaget kan

vara, men behover ante vara, mer eller mindre styvt.

Parmen ar forsedd med organ for fasthallning av dessa

ark, vilka i princip kan vara utforda aven i andra

material an papper. Dessa organ kan vara oppningsbara

,

sasom exempelvis i en gaffelparm, men pappersarken kan

aven vara permanent fastsatta vid parmanordningen

exempelvis med en spiralanordning, sasom i ett sa kallat

"kollegieblock", eller med limning, faltning etc.

Parmanordningar eller parmar av denna typ ar som

namnt mycket spridda och finner manga anvandningsomraden

.

Ett kollegieblock kan till exempel utnyttjas f6r att fora

anteckningar rorande ett speciellt amnesomrade. Blockets

anvandare kan da utnyttja blocket vid exempelvis forelas-

ningar, seminarier och vid sjalvstudier

.

Parmanordningar av kand typ har emellertid ett antal

begransningar. Det kan vara besvarligt att kopiera an-

30 teckningar ur en sadan parmanordning och detta kraver

atminstone anvandandet av en sarskild kopieringsapparat

,

som inte alia anvandare har tillgang till. Att pa langa

avstand dela med sig av anteckningar ur en parmanordning

20

25



av kand typ &r inte heller problemfritt .
Ett ur parmen

kopierat blad kan naturligtvis faxas, vilket forutom

ovannamnda kopieringsapparat aven kraver en faxmaskin.

Alternativt kan de sidor som skall oversandas inscannas,

vilket kraver en flatbaddsscanner . Allmant ger parm-

anordningar av kand typ omstandlig och dyr hantering och

konununikation av information, otn man inte nojer sig med

att skriva ned saker p& parmanordningens pappersark och

att lasa den p& arken nedskrivna informationen.

Sammanfattning av uppfinningen

Ett andam&l med foreliggande uppfinning ar att, helt

eller delvis, avhjalpa ovannamnda problem.

Detta andam&l uppn&s med en parmanordning s£som

definierad i patentkrav 1 och ett system enligt patent

-

krav 11.

Narmare bestamt avser uppfinningen, enligt en forsta

aspekt, en parmanordning innefattande organ for fast-

h&llning av ett flertal pappersark. Parmanordningen kan-

netecknas av Atminstone ett inmatningsfalt , vilket ar

forsett med ett positionskodningsmdnster och vilket ar

amnat att ifyllas med hjalp av en ritanordning som under

utnyttjande av posit ionskodningsmonstret digitalt

registrerar positioner i inmatningsfaltet for att regi-

strera i inmatningsfaltet ifylld information, och en

initieringsikon, forsedd med ett positionskodnings-

monster, varvid en markering av initieringsikonen med

hjalp av ritanordningen ar amnad att initiera en

operation i ett med ritanordningen kommunicerande

datorsystem, vid vilken operation ett informationsobjekt

skapas, vilket ar identifierbart Atminstone med hjalp av

i inmatningsfaltet ifylld information.

Foretradesvis ar inmatningsfaltet anpassat for att

ifyllas atminstone med handskriven text, som eventuel It

kan OCR-tolkas. Detta medger enkel identifiering och

sokning av ett skapat informationsobjekt

.



I en foredragen ut foringsform ar ett inmatningsfalt

aven anpassat for att ifyllas itminstone med en figur.

Detta medger ett mer uttrycksfullt satt att registrera

ett informationsobjekt, vilket satt dessutom ar oberoende

av sprSk och av fullstandig las- och skrivkunnighet

.

Foretradesvis ar pappersark i Atminstone en delmangd

av flertalet pappersark forsedda med ett positions-

kodningsmonster, s& att information som ifylls p& ett

pappersark i delmangden med hjalp av namnda ritanordning

ar registrerbar s&som en digital grafisk inmatning, som

kan vara en vektorbaserad inmatning, varvid parmanord-

ningen innefattar ett antal utseendeikoner , varvid en

markering av en utseendeikon med hjalp av ritanordningen

ar amnad att ge den digitala grafiska inmatningen en

visuell egenskap, s&som exempelvis linjebredd eller

linjefarg.

Detta medger att mer uttrycksfulla grafiska inmat-

ningar registreras digitalt

.

I en foredragen utforingsform innefattar parmanord-

ningen ett adressfalt, forsett med ett positionskodnings-

monster, och en bestallningsikon, varvid en markering av

bestallningsikonen med hjalp av namnda ritanordning ar

amnad att initiera en operation i datorsystemet , vilken

operation utfor en bestallning av en ytterligare

parmanordning till en i adressfaltet ifylld adress

.

Detta medger enkel bestallning av nya parmanord-

ningar

.

Foretradesvis ar itminstone pappersark i en delmangd

av flertalet pappersark forsedda med ett positionskod-

ningsmonster, sk att information som ifylls p& ett pap-

persark i delmangden kan registreras med hjalp av namnda

ritanordning s&som grafiska inmatningar, och en sandikon,

forsedd med ett positionskodningsmonster, varvid en mar-

kering av sandikonen initierar en operation i datorsys-

temet, vid vilken operation pi pappersarket ifyllda och

digitalt registrerade grafiska inmatningar overfors till
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datorsystemet och eventuellt vidare till ett externt

datorsystem

.

Med en sAdan parmanordning kan overforing av infor-

mation initieras utan att anvandaren direkt behover

initiera en operation i datorsystemet med hjalp av

exempelvis datormus eller tangentbord.

I en foredragen utforingsform innefattar informa-

tionsobjektet en tabell i en databas . Detta forenklar

arrangering och redigering av i ett system inford infor-

mation.

I en alternativ utforingsform innefattar informa-

tionsobjektet en fil, vilket ger ett jamforelsevis enkelt

registreringsforfarande

.

Enligt en andra aspekt avser uppfinningen ett system

for informationshantering, Systemet kannetecknas av att

det innefattar en parmanordning, en ritanordning och en

datorenhet och att parmanordningen innefattar organ for

fasth&llning av ett flertal pappersark, &tminstone ett

inmatningsfalt, vilket ar forsett med ett positions-

kodningsmonster och ar amnat att ifyllas med hjalp av

ritanordningen, som ar inrattad att under utnyttjande av

namnda posit ionskodningsmonster registrera positioner i

inmatningsfaltet for att digitalt registrera i inmat-

ningsfaltet ifylld information, och en initieringsikon,

som ar forsedd med ett positionskodningsmonster , som ar

sh anordnat att en markering av initieringsikonen med

hjalp av ritanordningen initierar en s&dan operation i

namnda datorenhet, vilken ar inrattad att kommunicera med

ritanordningen, sh att ett informationsobjekt skapas,

vilket ar identif ierbart Atminstone med hjalp av namnda i

inmatningsfaltet ifylld information.

Systemet innebar motsvarande fordelar som ovan

namnda parmanordning och kan modifieras pA liknande satt

.

I en foredragen utforingsform av systemet ar

datorenheten integrerad med ritanordningen. Detta ger ett

kompakt och latthanterligt system.



Kort fiqurbeskrivning

Fig la och fig lb visar olika tankbara utforanden av

en parmanordning

.

Fig 2 visar en uppslagen parmanordning enligt upp-

finningen.

Fig 3 visar en uppslagen parmanordning enligt en

utforingsform av uppfinningen med en utfalld palettflik

saint en ritanordning och ett datorsystem i samband med

vilka parmanordningen enligt uppfinningen ar tankt att

utnyttjas

.

Fig 4 visar en parmanordning enligt en utforingsform

av uppfinningen med uppslagen bestallningssida.

Fig 5 visar ett pappersark for en parmanordning en-

ligt en utforingsform av uppfinningen.

Fig 6 visar, i ett tydligare utforande, sardrag i en

parmanordning enligt foreliggande uppf inning, vilka ar

antydda i fig 2 .

Fig 7 visar, i ett tydligare utforande, sardrag an-

tydda i ett pappersark visat i fig 5.

Fig 8 visar, i ett tydligare utforande, sardrag an-

tydda i palettfliken visad i fig 3.

Fig 9 visar, i ett tydligare utforande, sardrag an-

tydda i bestallningssidan visad i fig 4.

Fig 10 visar ett exempel p& utseendet hos ett posi-

tionskodningsmonster

.

Fig 11 visar ett annat exempel pA utseendet hos ett

pos it ionskodningsmonster

.

Beskrivning av foredragna utforingsformer

Fig la och fig lb visar olika tankbara utforanden av

en parmanordning.

I fig la ar parmanordningen utford som en gaffel-

parm. Dennas parmdelar 1 (varav den ovre ar synlig och

den undre ar dold) , dvs de delar som omsluter de ing&ende

pappersarken, ar dh foretradesvis relativt styva. Ett

jamforelsevis stort antal ark ar medelst fastorgan 2 av



gaffeltyp (ikterfinns aven i fig 2) lostagbart fastsatta i

parmanordningen

.

I fig lb ar parmanordningen utford som ett "kol-

legieblock" . Parmdelarna 3 ar d& vanligtvis rnjukare an

gaffelparmens och ett vanligtvis n&got mindre antal pap-

persark ar d& infasta medelst fastorgan 4 av spiraltyp.

Aven andra typer av infastningsorgan an de ovan namnda ar

mojliga att anvanda, exempelvis klammor.

Fig 2 visar en uppslagen parmanordning enligt upp-

finningen.

Pk den ovre parmdelens insida 5 ar dk ett forsta 6

och ett andra 7 inmatningsfalt liksom en initieringsikon

8 tryckta. Det forsta inmatningsfaltet, det andra inmat-

ningsfaltet och initierinsikonen ar visade tydligare i

fig 6

.

En anvandare som tanker utnyttja parmen fyller an-

tingen i text i det forsta inmatningsfaltet 6 # eller en

figur i det andra inmatningsfaltet 7, eller b&de och. Det

forsta 6 och det andra 7 inmatningsfaltet ar forsedda med

positionskodningsmonster (icke visat) . Positionskodnings-

monstret kan vara relativt kodat, men ar foretradesvis

absolut kodat, vilket diskuteras utforligare nedan. Aven

en kombination av absoluta och relativa positionskod-

ningsmonster kan anvandas

.

En anvandare kan fylla i text eller siffror som han

eller hon vill skall kanneteckna parmanordningen i det

forsta inmatningsfaltet . Texten eller siffrorna fylls i

med hjalp av en ritanordning av en s&dan typ som sam-

tidigt, under utnyttjande av positionskodningsmonstret

,

detekterar positioner pk det underlag pk vilket inmat-

ningsfaltet ar tryckt. Pk detta satt registreras den i

det forsta inmatningsfaltet 6 ifyllda informationen av

ritanordningen, sSsom en sekvens av positioner.

Pk samma satt kan anvandaren ifylla en figur i det

andra inmatningsfaltet 7.

Dk anvandaren har fyllt i information i n&got av det

forsta 6 eller andra 7 inmatningsfaltet markerar anvan-



daren initieringsikonen 8. Markeringen kan innebara att

initieringsikonen 8 overstryks, overkryssas, eller enbart

berors med ritanordningen.

Dk detta sker registrerar ritanordningen en ko-

ordinat eller position inom initieringsikonen, varvid det

initieras en operation i ritanordningen for komrnunikation

med datorsystemet. Vid denna operation genereras i

datorsystemet ett informationsobjekt , som kan vara

exempelvis en tabell i en databas eller en fil. Detta

informationsobjekt ar sedan identifierbart med hjalp av

den information som ifyllts n&got av inmatningsfalten 6,

7

.

Foretradesvis ar itminstone en delmangd av de pap-

persark som ar infasta i parmanordningen aven de forsedda

med positionskodningsmonster, sk att anteckningar som

gors pk pappersarken med ritanordningen registreras av

denna och kan infogas pk lampligt satt i det skapade

informationsobjektet. I det fall dar informationsobj ektet

ar en tabell kan ett av pappersarken motsvaras av en post

i tabellen. Anteckningarna kan sedan enkelt skrivas ut

med en till datorsystemet kopplad skrivare . De kan aven

enkelt skickas till andra intresserade, exempelvis som e-

post

.

Allmant anvands i en uppfinning enligt denna ansokan

ett positionskodningsmonster, vilket senare kommer att

beskrivas tnera utforligt. Positionskodningsmonstret ger

som namnt mojligheter att registrera text, siffror och

figurer, som skrivs p& ett ark, med en ritanordning, som

fdrm&r detektera positioner p& arket med hjalp av posi-

tionskodningsmonstret. Denna text eller dessa siffror kan

registreras i ett vektorformat , men det ar aven mojligt

att utfora teckenigenkanningsoperat ioner pk den ifyllda

informat ionen. Ett pk ett pappersark med en ritanordning

enligt ovan inskrivet "A" kan s&ledes registreras

antingen som en uppsattning registrerade koordinater,

eller som tecknet "A" , med viss ASCII-kod, t ex efter

OCR-tolkning

.
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Positionskodningsmonstret kan som indikerat ovan

aven anvandas for att registrera booleska variabler. Om

positioner inom en init ieringsikon registreras av sys-

temet innebar det att ett tillst&nd i ett med ritanord-

ningen kommunicerande datorsystem byter tillst&nd. Dk en

anvandare kryssar i en kryssbox forsedd med ett posi-

tionskodningsmonster, registreras detta s&ledes av

systemet, sk att en viss parameter satts till en logisk

"etta"

.

Det forsta 6 och andra 7 inmatningsfaltet , liksom

initieringsikonen 8 kan naturligtvis lokaliseras till

andra delar av parmanordningen, sSsom p& den undre parmen

9 eller ett av de infogade pappersarken 10.

Fig 3 visar en uppslagen parmanordningen enligt en

utforingsform av uppfinningen med en utfalld palettflik

11 samt en ritanordning 12 och ett datorsystem 13 (i det

visade fallet en PC) i samband med vilka parmanordningen

enligt uppfinningen ar tankt att utnyttjas. Parm-

anordningen, ritanordningen och datorsystemet bildar

tilsammans ett system for informationshantering

.

Datorsystemet kan aven best& av en lagringsplats p&

Internet

.

Palettfliken 11 ar forsedd med utseendeikoner , vilka

framg&r tydligare i fig 8 och beskrivs narmare i samband

med beskrivningen av denna figur. S&dana utseendeikoner

kan aven vara tryckta p& andra delar av parmanordningen

eller p& separata lappar eller linjaler.

Ritanordningen 12 ar foretradesvis av en typ som av-

ger ett blacksp&r vid skrivning pa ett underlag samtidigt

som positioner pa underlaget registreras om detta ar for-

sett med ett positionskodningsmonster , som ritanordningen

12 kan tolka. Ritanordningen 12 kan kommunicera med ett

datorsystem 13 med hjalp av en kabel, en korth&lls

radiolank eller en IR-lank. Datorsystemet, eller

datorenheten 13 kan aven vara integrerat i ritanord-

ningen.



Fig 4 visar en parmanordning enligt en utforingsform

av uppfinningen med uppslagen bestallningssida .
Bestail-

ningssidan kan anvandas for att bestalla en ytterligare

parmanordning, exempelvis dk den parmanordning anvandaren

innehar ar fullskriven. De i bestallningssidan ing&ende

sardragen beskrivs narmare i samband med fig 9.

Fig 5 visar ett pappersark for en parmanordning en-

ligt en utforingsform av uppfinningen.

,

Pappersarket ar Atminstone pk ena sidan forsett med

ett positionskodningsmonster sk att anteckningar , vilka

med en ritanordning av namnd typ inskrivs pk arket kan

registreras digitalt av ritanordningen och darefter

overforas till datorsystemet . Pappersarket inneh&ller

aven funktionalitet , som anvands for att initiera over-

foring av pk sidan ifylld information frAn ritanord-

ningen, till datorsystemet, och eventuellt vidare till

ett externt datorsystem, vilket beskrivs utforligare i

samband med fig 7.

Fig 6 visar, i ett tydligare utforande, sardrag i en

parmanordning enligt foreliggande uppf inning, vilka sar-

drag ar antydda i fig 2.

Det forsta inmatningsfaltet 6 ar anpassat for att

fyllas i med text och/eller siffror, exempelvis som visat

WKEMI 1" . Anpassningen ar gjord genom att kammonster 16

tryckts pk underlaget for att visa anvandaren var infor-

mation skall ifyllas, och hur stora ifyllda tecken bor

vara. Som ett alternativ till kammonstret kan exempelvis

ett rutmonster utnyttjas.

Det andra inmatningsfaltet 7 ar anpassat for att

fyllas i med en figur, genom att ett storre omr&de har

anvisats med en ram 17. I det visade exemplet har ramen

17 fyllts i med en figur forestallande ett provror.

TDk texten och figuren fyllts i markeras initierings-

ikonen 8, varvid det med ritanordningen kommunicerande

datorsystemet genererar ett informationsobjekt kallat

WKEMI 1" och eventuellt i datorsystemet lankat till en

ikon forestallande ett provror.



Fig 7 visar, i ett tydligare utforande, sardrag

antydda i ett pappersark visat i fig 5. Ph pappersarket

ar ett till-falt 18, ett titelfalt 19, en e-postruta 20,

en faxruta 21 och en sandruta 22 anvisade. Foretradesvis

kan hela denna sida av arket vara forsedd med ett posi-

tionskodningsmonster . En anvandare kan dh med en rit-

anordning av namnd typ skriva ned anteckningar ph arket,

varvid dessa anteckningar registreras digitalt av anord-

ningen och kan overforas till datorsystemet .
Darefter

skriver anvandaren en mottagare i till-faltet 18. I det

visade exemplet ar detta ett faxnummer, men det kan aven

vara en e-postadress. Anvandaren kan aven ange en titel i

titelfaltet 19. Den inskrivna titeln kan OCR-tolkas och

kan senare ingh som "amne" (subject) i ett e-postmed-

delande eller som titel/nyckelord for en fil . Titeln blir

ah ocks& sokbar. Darefter ikryssas endera av e-postrutan

20 och faxrutan 21. I detta fall valjs faxrutan 21. Nar

anvandaren sedan markerar sandrutan 22, initieras medelst

ritanordningen en operation i datorsystemet, vid vilken

ett fax med inneh&ll motsvarande de p& sidan nedskrivna

anteckningarna skickas av datorsystemet till det i till-

faltet angivna faxnumret

.

Mer detaljerat ar ritanordningen 12 (fig 3) forsedd

med ett ritstift 12a, en optisk sensor 12b, en processor,

12c, ett minne 12d, ett batteri 12e och en

kommunikationsenhet 12f. Ritanordningen 12 ar anordnad

att avkanna koordinaterna for sin position. Koordinaterna

lagras kont inuerligt i en buffert i minnet 12d.

En sandruta 22 kan enligt uppfinningen best& av ett

omrAde eller en ruta, som dels inneh&ller samma

kontinuerliga koordinatarea som ovriga delen av sidan

inneh&ller, och dels inneh&ller koordinater fr&n en

sarskild sandregion. Ett streck i sandrutan registrerar

&h koordinater fr&n sandregionen och fr&n sidans koordi-

natarea.

Nar koordinater i sandarean avkanns reagerar proces-

sorn 12c och initierar en uppkoppling till datorsystemet
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13, exetnpelvis via kommunikationsenhetenl2f och ett

BLUETOOTH- (varumarke) -modem 13a # vilket ar kopplat till

datorsystemet 13. En applikation i datorsystemet 13

oppnas. Vilken applikation som oppnas bestams av ko-

ordinaterna i sandregionen.

Applikationen registrerar sidans koordinatarea, som

ing&r i ovannamnda streck, och initierar en kommunika-

tion, dar de koordinater som ar tillordnade hela sidans

koordinatarea efterfr&gas. Darvid overfors de koordinater

som finns lagrade i ritanordningens buffertminne 12d och

som tillhor sidans koordinatarea till applikationen i

datorsystemet. Observera att applikationen kan bestamma

att endast en sida ur blocket skall overforas, eller

flera sidor.

Applikationen bestammer sedan hur den overforda

informationen skall behandlas. Lampligen lagras infor-

mationen i en fil som ar markerad med ovannamnda nyckel-

ord, eller symbol eller en identif iering i titelraden 19,

samt eventuel It datum for overforingen.

Applikationen kan ocksS vara anordnad att avgora

huruvida rutorna 20 eller 21 ar markerade . Om s& ar

fallet tolkar applikationen inneh&llet i till-faltet 18

och upprattar ett telefax eller ett e-postmeddelande

.

Nasta g&ng datorsystemet ar anslutet till telefonnatet

via ett faxmodem eller till Internet, eller omedelbart,

avsands telefaxet eller e-postmeddelandet . Applikationen

kan ocks& &stadkomma en indikation att sandningen ar

verkstalld. Vid e-post skickas lampligen en kopia till

sandarens e-postbrevl&da, som en bekraftelse pk att e-

postmeddelandet har skickats.

Efter overforingen av informationen raderas mot-

svarande buffertminne i ritanordningen.

Alternativt kan ritanordningen inneh&lla ett storre

minne och behSlla all information i den aktuella parm-

anordningen i minnet. Nar nasta parmanordning initieras

toms minnet till datorenheten 13 och lagras dar per-
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manent, varefter ett nytt block p&borjas. Tomningen av

minnet kan aven ske till en server pk Internet etc.

Ritanordningen kan ocksci vara anordnad att kontinu-

erligt dumpa inneh&llet i minnet till datorsystemet , sci

snart en kommunikation ar upprattad, dvs sk snart kontakt

finns mellan ritanordningen och datorsystemet. Inneh&llet

i parmen eller blocket blir dk tillgangligt fr&n dator-

systemet for forfrSgningar via en Internet - forbindelse

.

Sandrutan 22 kan alternativt vara en bestamd del av

sidans kontinuerliga monsteroch en sandfunktion initieras

d&, genom att sandrutans koordinater uppfyller ett visst

matematiskt samband, som triggar ritanordningens 12

processor 12c.

Fig 8 visar, i ett tydligare utforande, sardrag

antydda i palettfliken visad i fig 3. P& fliken finns en

uppsattning helt eller delvis inramade omr&den 23- 29,

med varsin associerad symbol 23'- 29'. Ett sidant omr&de

23 tillsammans med sin associerade symbol 23', kan sagas

utgora en utseendeikon. Genom att med en ritanordning av

namnd typ markera en s&dan utseendeikon ges en efter-

foljande, eller foreg&ende, digital t registrerad grafisk

inmatning pk ett pappersark i parmanordningen en viss

visuell egenskap. Detta kan kallas for att den grafiska

inmatningen kvalif iceras . Om exempelvis det omr&de 25 som

ar associerat med den symbol 25' som representerar den

tjockaste linjebredden markeras kan en efterf61jande

grafisk inmatning pk ett pappersark ges en motsvarande

linjebredd. Denna linjebredd framtrader inte pk papperet

utan bara i den digitala registreringen av det som skrivs

pk papperet. Om den digitalt registrerade informationen

exempelvis visas i ett anvandargranssnitt med datorsys-

temet s bildskarm framtrader s&ledes den grafiska inmat-

ningen med den valda linjebredden. I vissa datorsystem

behover den givna visuella egenskapen inte visas. I fig 8

visas tre utseendeikoner 23, 23', 24, 24', 25, 25' for

linjebredd och fyra utseendeikoner 26, 26', 27, 27', 28,

28'
, 29, 29' for val av linjefarg. Andra typer av
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kvalif iceringar, som kan anvandas enligt uppfinningen ar

fet stil, kursiv stil, understrykning, subscript,

superscript, etc. Kvalificering kan aven goras med olika

grader av behdrighetsniv& : alia, kollegor, personligt,

etc. En annan kvalificering kan vara markering som

andring

.

Fig 9 visar, i ett tydligare utforande, sardrag an-

tydda i bestallningssidan visad i fig 4. Har finns ett

adressfalt 30, i vilket en adress skall ifyllas. Det

finns aven ett antalfalt 31, i vilket anvandaren skall

skriva hur rn<knga ytterligare parmanordningar som onskas

bestallas. Vidare finns en bestallningsikon 32. Markering

av bestallningsikonen 32 med hjalp av ritanordningen

initierar en operation i datorsystemet . I och med opera

-

tionen, som exempelvis kan utforas genom avsandning av

ett e-postmeddelande frin datorsystemet bestalls det

angivna antalet parmanordningar till den angivna ad-

ressen.

Fig 10 visar ett exempel pk utseendet hos ett posi-

t ionskodningsmonster . Posi tionskodningsmonstret ar

absolut kodat, dvs ar sk beskaffat att om en delmangd av

monstret registreras, med en viss minsta storlek, sk kan

denna del av monstret s position i det totala monstret

bestammas entydigt

.

De positionskodningsmonster som visas i sokandens

tidigare patentansokningar PCT/SEOO/01085 och

PCT/SE00/01895 har form&gan att definiera ett mycket

stort omrade (exempelvis raknat i antalet A4-sidor)med

god upplosning. Varje position kodas dar med ett flertal

symboler och varje symbol kodar ett flertal positioner.

Det i figur 10 visade positionskodningsmonstret ar

uppbyggt s&som ar visat i PCT/SEOO/01085 dar en storre

prick representerar en "etta" och en mindre prick rep-

resenterar en "nolla" . Det ar emellertid aven mojligt att

utforma positionskodningsmonstret a&som ar visat i

PCT/SE00/01895, se fig 11, dar olika forskjutningar av en
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prick i forhillande till ett virtuellt rastermonster

(visas rned streckade linjer) kodar olika symbolvarden

.

Uppfinningen ar inte begransad till de ovan visade

utforingsformerna utan kan varieras inom ramen for de

bifogade patentkraven

.



PATENTKRAV

1. Parrnanordning innefattande organ for fasthAllning

av ett flertal pappersark, kannetecknadav
Atminstone ett inmatningsfalt (6) , vilket ar forsett med

ett positionskodningsmonster och ar amnat att ifyllas med

hjalp av en ritanordning (12) sotn under utnyttjande av

namnda positionskodningsmonster registrerar positioner i

inmatningsfaltet (6) for att digitalt registrera i

inmatningsfaltet ifylld information, och en initierings-

ikon (8) , forsedd med ett positionskodningsmonster,

varvid en markering av initieringsikonen (8) med hjalp av

ritanordningen (12) ar amnad att initiera en operation i

ett med ritanordningen (12) kommunicerande datorsystem

(13), vid vilken operation ett informationsobjekt skapas,

vilket ar identif ierbart Atminstone med hjalp av i inmat-

ningsfaltet (6) ifylld information.

2. Parrnanordning enligt krav 1, vid vilken namnda

inmatningsfalt ar anpassat for att ifyllas Atminstone med

text

.

3. Parrnanordning enligt nAgot av foregAende krav,

vid vilken namnda inmatningsfalt ar anpassat for att

ifyllas Atminstone med en figur.

4. Parrnanordning enligt nAgot av foregAende krav,

vid vilken pappersark i Atminstone en delmangd av namnda

flertal pappersark ar forsedda med ett positionskodnings-

monster, sA att information som ifylls pA ett pappersark

i delmangden med hjalp av namnda ritanordning ar regi-

strerbar sAsom en digital grafisk inmatning, varvid parm-

anordningen innefattar ett antal utseendeikoner , varvid

en markering av en utseendeikon med hjalp av namnda rit-

anordning ar amnad att ge den digitala grafiska in-

matningen en visuell egenskap.

5. Parrnanordning enligt krav 4, vid vilken namnda

vi sue 11a egenskap avser Atminstone linjebredd.

6. Parrnanordning enligt krav 4 eller 5, vid vilken

namnda visuella egenskap avser Atminstone linjefarg.
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7. Parmanordning enligt n&got av foreg&ende krav,

vilken innefattar ett adressfalt, forsett med ett posi-

tionskodningsmonster, och en bestallningsikon, varvid en

markering av bestallningsikonen med hjalp av namnda rit-

anordning ar amnad att initiera en operation i dator-

systemet, vilken operation utfor en bestallning av en

ytterligare parmanordning till den i adressfaltet ifyllda

adressen.

8. Parmanordning enligt n&got av fdreg&ende krav,

vid vilken Atminstone pappersark i en delmangd av namnda

flertal pappersark ar forsedda med ett positionskodnings-

monster, s& att information som ifylls p& ett pappersark

i delmangden kan registreras med hjalp av namnda rit-

anordning s&som digitala grafiska inmatningar, och en

sandikon, forsedd med ett positionskodningsmonster,

varvid en markering av sandikonen med hjalp av rit-

anordningen initierar en operation i datorsystemet , vid

vilken operation pk pappersarket ifyllda grafiska inmat-

ningar overfors till datorsystemet och eventuellt vidare

till ett externt datorsystem.

9. Parmanordning enligt n&got av foregiende krav,

vid vilken namnda informationsobj ekt innefattar en tabell

i en databas

.

10. Parmanordning enligt n&got av krav 1-8, vid vil-

ken namnda informationsobj ekt innefattar en fil.

11. System for informationshantering k a n n e

tecknatav att det innefattar en parmanordning, en

ritanordning och en datorenhet och att parmanordningen

innefattar organ for fasth&llning av ett flertal

pappersark; itminstone ett inmatningsfalt , vilket ar

forsett med ett positionskodningsmonster och ar amnat att

ifyllas med hjalp av ritanordningen, som ar inrattad att

under utnyttjande av namnda positionskodningsmonster

registrera positioner i inmatningsfaltet for att digitalt

registrera i inmatningsfaltet ifylld information; och en

initieringsikon, som ar forsedd med ett positionskod-

ningsmonster, som ar si anordnat att en markering av
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initieringsikonen med hjalp av ritanordningen initierar

en s&dan operation i namnda datorenhet, vilken ar

inrattad att kommunicera med ritanordningen, att ett in-

formationsobjekt skapas, vilket ar identifierbart 4t-

5 minstone med hjalp av namnda i inmatningsfaltet ifyllda

informat ion

.

12 System enligt krav 11, vid vilket datorenheten ar

integrerad med ritanordningen.
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SAMMANDRAG

Foreliggande uppfinning avser en parmanordning innefat-

tande organ for fasthallning av ett flertal pappersark,

med av Stminstone ett inmatningsfalt , vilket ar forsett

med ett posit ionskodningsmonster och ar amnat att ifyllas

med hjalp av en ritanordning, som under utnyttjande av

positionskodningsmonstret registrerar positioner i inmat-

ningsfaltet for att registrera i inmatningsfaltet ifylld

information, och en initieringsikon, forsedd med ett

positionskodningsmonster, varvid en markering av initi-

eringsikonen med hjalp av ritanordningen ar amnad att

initiera en operation i ett med ritanordningen kommuni-

cerande datorsystem, vid vilken operation ett informa-

tionsobjekt skapas, vilket ar identifierbart atminstone

med hjalp av i inmatningsfaltet ifylld information.

Publiceringsf igur = fig 3












